
R O M ÁN I A          

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTER 

 

 

2021. március 8-án kelt 

427-es számú RENDELET 

 

a Marosvásárhelyi Helyi Tanács rendkívüli ülésének összehívásáról 2021. 

március 12-ére 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,  

 

 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és 

kiegészített 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) 

bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) betűje, (4) bekezdése és a 196. 

cikkely (1) bekezdésének b) betűje értelmében, 

 

 

Elrendeli:  

 

                 

1. cikkely: Összehívja a Marosvásárhelyi Helyi Tanácsot rendkívüli ülésre 

pénteken, 2021. március 12-én 12 órára, Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a mellékelt 

összehívó dokumentumnak megfelelően. 

 

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat 

elektronikus formátumban a marosvásárhelyi városi tanácsosok 

rendelkezésére bocsátották.  

 

3. cikkely:  Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító 

javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre 

vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. 

bekezdésében rögzített feltételek szerint lehet.  

 

4. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

főjegyzőjét bízzák meg. 

 



5. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú 

sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdésének c betűje és a 255. 

cikkelye, valamint az 554/2004. számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. 

cikkelye 1. bekezdésének előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják 

Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett. 

 

 

Soós Zoltán 

polgármester 

 

 

Törvényességét ellenjegyzi 

Soós Erika, 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője  

 

 

 

 

 



Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének  

2021. március 8-i 427-es számú Rendeletének melléklete 

 

 

ÖSSZEHÍVÓ 

 

A polgármester 2021. március 8-i 427-es számú Rendelete értelmében 

összehívják Marosvásárhely Helyi Tanácsának rendkívüli ülését pénteken, 

2021. március 12-én 12 órára, Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem 

tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, az alábbi  

 

 

 

NAPIRENDTERVEZETTEL: 

 

 

1. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi Tanács által az oktatási intézkedések 

lebonyolításához szükséges termékek beszerzésére vonatkozó 

szerződések/keretegyezmények és a szolgáltatások beszerzésére vonatkozó 

szerződések/keretegyezmények odaítélését célzó eljárások megszervezése és 

lebonyolítása felelősségének fel nem vállalásáról, amely eljárások a Romániai 

iskolák programjára vonatkoznak, Marosvásárhely szintjén, a 2021–2022-es és a 

2022–2023-as tanévet illetően.  

 

2.Határozattervezet szolgáltatói szerződés megkötésének jóváhagyásáról, melynek 

tárgya a vadállományhoz tartozó példányok begyűjtése Marosvásárhely megyei jogú 

város külterületéről.  

 

3.Határozattervezet a Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység 

polgármestere szakapparátusa szervezeti felépítésének (organigramma) és 

tisztségjegyzékének időszerűsítéséről, a Maros megyei Törvényszék Közigazgatási 

bírósági és adóügyi részlege 2020. június 18-i 189-es számú ítélete gyakorlatba 

ültetése révén – a 75/102/2020 számú iratcsomót illetően, amely a Marosvásárhelyi 

Fellebbviteli Bíróság 2020. december 9-i 777/R polgári döntésével vált jogerős 

ítéletté, valamint a 2021. február 25-i 47-es számú helyi tanácsi határozatnak 

megfelelően.   

 

4.Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város által vásárolandó 

ingatlanok ára alkumetodológiájának, valamint az alkubizottság összetételének 

jóváhagyásáról.  

 

 

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat elektronikus 

formátumban a marosvásárhelyi városi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.  



Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat 

megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. 

számú sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. bekezdésében rögzített 

feltételek szerint lehet.  

 

 

Soós Zoltán polgármester 
 

 

 


